SMĚR MODERNÍHO PODNIKÁNÍ

NADSTANDARDNÍ VÝDĚLKY
OBROVSKÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI
SEBEREALIZACE
PODPORA
ZKUŠENOSTI
SVOBODA

to je výčet několika výhod, které nabízíme
při společné spolupráci v projektu
NEXT REALITY PARTNER.
V oboru se pohybuji 15 let, za tu dobu
jsem vybudoval významnou realitní síť,
která má ty nejvyšší ambice.
Se svými kolegy, kteří jsou pro mě vždy
obchodní partneři, jsme dosáhli
plánovaných úspěchů. Naše vize počítá
s více než 120 pobočkami po celé ČR.
Nyní tuto příležitost nabízím i vám.

Robert Hanzl
Generální ředitel
NEXT REALITY

Stručně o nás:

Ryze česká firma, 15 let zkušeností
Klientsky oblíbená značka

Značka NEXT REALITY spatřila světlo světa v roce 2006.
Zakladatelé Robert Hanzl a Roman Vlasák začali budovat
firmu, která měla od počátku na prvním místě kvalitu
poskytovaného servisu.
Že to byla cesta úspěšná, potvrzuje fakt, že za víc než
13 let prodalo, koupilo nebo pronajalo svoji nemovitost
více než 110 tisíc klientů v hodnotě přes 20 miliard Kč.

Znalost trhu
Školení, RVI a NEXT Akademie
Vlastní právní oddělení
Call centrum 7 dní v týdnu
Marketingové, grafické a tiskařské oddělení
Vztahy s dodavateli

U nás to, že klient je vždy na prvním
místě, není jen klišé.

Slevy z objemu (volání, leasingy, inzerce)
Společné firemní akce, zážitky, dovolené
Členství v Asociaci realitních kanceláří
Členství v Hospodářské komoře ČR
Jsme členem Franchise clubu

Podnikání v nejlepším oboru
Podnikání je v dnešní době velmi atraktivním způsobem kariéry. Kloní se k němu z mnoha důvodů
více a více osob. Nabízí benefity, které zaměstnanecká sféra nikdy neposkytne.
Je však zásadní vybrat si perspektivní obor a
vyvarovat se problémům, které obzvlášť začátky
přináší. Z tohoto důvodu jsou stále více populárnější franšízové koncepty, které nastavují podnikatelům cestu, eliminují problémy, rizika, dodávají
osvědčená know how a sílu značky.
Pokud máte vlastní firmu, každou aktivitou, investovanou korunou, energií i svým časem budujete
a posilujete její hodnotu. Ta v budoucnu může
vést ke zpeněžení. Je zcela reálné, že za vaši společnost v budoucnu obdržíte finanční nabídku,
která zúročí vaše úsilí. Hned od prvního dne tedy
myslete na to, že vytváříte něco trvalého.

Reality a finance jsou vzhledem
k hodnotám nemovitostí velmi
atraktivní způsob podnikání.

Partnerství s námi vám přinese:

Jedinečnou podnikatelskou příležitost

Mezi základní pilíře úspěšného franšízového
konceptu patří silná značka, renomé, dostatečná
historie, podpora a kontrola kvality služeb.
Než jsme se rozhodli nabízet spolupráci formou
partnerství, budovali jsme více než 10 let vlastní
pobočkovou síť. Nasbírané zkušenosti jsme teprve
poté vložili do konceptu NEXT REALITY PARTNER.

Strop ročního poplatku
Vlastní firmu v atraktivním oboru
Podnikání na svůj účet
Nadstandardní ziskovost
Snížení nákladů
Maximální podporu do začátku
Budování pasivního příjmu
Vybudované know-how

S námi to půjde mnohem lépe
a nikdy na to nebudete sami!

Finance a proč vlastně s PARTNERS?

Co z toho?

Chceme vám nabídnout co nejširší možnosti profitu
uvnitř vašich kanceláří. Reality a finance propojují
vzájemné synergie, prakticky každý klient může tyto
služby využít.

Zakázky do pobočky od více než 1800 makléřů Partners

Z tohoto důvodu jsme pro naše klienty, makléře
a franšízanty připravili spojení s jedničkou na trhu
finančního zprostředkování, společností PARTNERS.

Pasivní příjem – odměny navždy!

Provize za každou hypotéku (franšíza i realitní makléř)
Provize za každý finanční produkt (od pojištění k investicím)

Obrovská konkurenční výhoda

V celé ČR aktuálně funguje přes 80 franšíz Partners
market a více než 1800 finančních makléřů.

Partners jsou 1. na trhu finančního
zprostředkování, v roce 2018 firma
zrealizovala hypotéky přes 20 mld. Kč.

Vydělávejte na výkupech
a investicích do nemovitostí
Naší silnou parketou je přímý výkup všech typů nemovitostí.
Díky silnému kapitálovému zajištění dokážeme zrealizovat
prakticky jakoukoliv investici.
Obrovskou konkurenční výhodou je flexibilita a schopnost
realizovat obchodní případy ve velmi krátkém čase.
To ocení klienti, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují rychle
finanční prostředky.

Jaké služby nabízí
každá z našich poboček?
Přímý výkup všech typů nemovitostí
Zálohy do 24 hodin
Oddlužení, řešení exekucí
Spolupráce s insolvenčními správci, exekutory
Rekonstrukce

Dodavatelem služeb v oblasti
výkupů nemovitostí je pro nás společnost
Českomoravský realitní fond a.s.
Díky výkupům zvyšujeme obraty
našich kanceláří o desítky procent.

V jakémkoliv městě ČR může být vaše
realitní kancelář pod značkou
NEXT REALITY

Na povídání při kávě či příjemném
obědě vás zve regionální ředitel

www.nextreality.cz
www.nextpartner.cz

Petr Zelenka
724 817 540
petr.zelenka@nextreality.cz

